
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl  

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl  

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl   

 

Zondagsbrief              23e jaargang nr. 15 – 11 april 2021 

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 
 

LichtDelen – nieuwe vestiging 

Al lange tijd had LichtDelen, de pioniersplek van onze wijkgemeente, de droom om een eigen pand 

te bezitten. Deze droom is eindelijk werkelijkheid geworden! Sinds maart is LichtDelen namelijk 

in het bezit van een pand aan de Schwerinkade 30, vlak bij de Abdijkerk. Er zijn veel ideeën om in en met dit pand 

de activiteiten van LichtDelen uit te breiden, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Wanneer dat zo is bent 

u uiteraard van harte welkom om LichtDelen te komen bezoeken in het nieuwe pand en ook mee te doen met de 

activiteiten. Voor nu moeten er echter eerst nog wat dingen (verbouwen, verven etc.) gebeuren voor het zover is. 

Kunt u niet wachten en bent u nu al benieuwd? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via 

info@lichtdelen.nl of 06-34689227. 

Spaaractie Kerk in Actie 

In 2020 hebben heel wat mensen meegedaan met het sparen van postzegels en kaarten voor Kerk in Actie. Ruim 

12.000 euro is er hiervoor ontvangen. Ook uw buitenlandse geld is hiervoor welkom, evenals uw oude mobieltje. 

Voor onze kerken kunt u dit zolang er geen kerkdiensten gehouden worden inleveren bij Dick Kroon, Loosduinse 

Hoofdplein 216. 

Vakantiebonnen / vakantietassen voor kinderen in kwetsbare gezinnen 

De wijkdiaconie Zuidwest heeft dit jaar, evenals vorig jaar € 1000 aan Stek beschikbaar gesteld voor 

vakantiebonnen voor kinderen in kwetsbare gezinnen, in Zuidwest voor o.a. kinderen van cliënten van de Sociale 

supermarkt.  

Kerk in Actie biedt wederom in 2021 vakantietassen aan voor de groep kinderen in kwetsbare gezinnen. Wie, naast 

de actie van de wijkdiaconie, bij Kerk in Actie vakantietassen wil bestellen, kan dit doen via Kerk in 

Actie/Vakantietassen. Voor het vullen van de tassen kan eventueel een beroep gedaan worden op de eigen 

gemeente. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan speelgoed en kortingsbonnen voor lokale uitstapjes. 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Henk Oosten,  06-30984979, oostenhenk@gmail.com. 

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u bij hem opvragen. 
 

Diensten komende week Agenda 

 18/04  10:00  Abdijkerk  Ds. W. Verkuyl  15/04  10:00  AK Kerk open 

  10:00  Bosbeskapel  Ds. M. E. den Dulk     

  10:00  Shalomkerk  Ds. Y. Schoonhoven     
 

Vakantie ds Michiel Aten  

Ds Michiel Aten is vrij tot en met maandag 19 april. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met 

Wietske Verkuyl (06 382 67 000). Zij zal op donderdag 15 april aanwezig zijn voor een gesprek in de Abdijkerk, 

die elke donderdag van 10.00-2.00 uur geopend is om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn voor gebed 

en meditatie 

Houthaghe 

Tot onze teleurstelling moeten we u mededelen dat de kerkdiensten in Houthaghe geen doorgang meer kunnen 

vinden. In de maand september 2020 waren de laatste kerkdiensten. In Houthaghe gaat een grote verbouwing 

plaatsvinden waarbij de meeste bewoners moeten verhuizen. De verbouwing gaat anderhalf tot twee jaar duren. 

Na de verbouwing wordt Houthaghe een verpleeghuis voor 111 bewoners. Ook worden er appartementen 

gerealiseerd. Of er na de verbouwing nog kerkdiensten en gesprekskringen kunnen plaatsvinden is nu nog niet 

duidelijk. De hoop was om in ieder geval een afsluitingsdienst te kunnen organiseren en een kringgesprek met de 

bewoners. Maar ook dit was niet mogelijk door de coronatijd en omdat er al werkzaamheden in de kerkzaal 

plaatsvinden. 
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